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rsrorNycH wARUNK6w zav6wreru rn (srwz)
na wykonanie rob6t budowlanych pn.

spECvFr KACJA

,,Zaprojektowanie iwykonanie odlqczenia istniejqcego rowu od zbiornika retencyj
przy ul. K. Ciolkowskiego w Bialymstoku"

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ{CEGO:

Miasto Bialystok
ul. Slonimska 1

15-950 Bialystok
Sprawq prowadzi:
Zarzqd D16g Miejskich
ul. Sktadowa 11, 15-399 Biatystok

tel. +48 85 869 67 O0, fax +48 869 6775
zdm(aum.bialystok.pl,www.bip.bialvstok.pl
Osoby do kontakt6w:

w sprawach merytorycznych: Edyta Kulesza, tel. (85) 869 60 92.
w sprawach proceduralnych: Marek Krawc6w, tel. (85) 879 7237.

ll.

TRYB POSTIPOWANIA: przetarg nieograniczony o

warto(ci nieprzekraczajqcej kwoty okre(
8 ustawy Prawo zam6wiei publicznyc

w przepisach wydanych na podstawie art. l.1ust.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wied publicznych (Dz. U.

1843 j.t.) zwana dalej ustawq
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19 r. poz

Pzp.

Zamawiajacy przewiduje stosowanie procedury ,,odwr6conej"

o

kt6re.i

art.

mowa

24aa

ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie dopuszcza moiliwoici skladania ofert przy u2yciu 6rodk6w komunikacji elektr

III. PRZEDMIOTZAM6WIENIA:
1. Przedmiotem zam6wienia jest:
Zaprojektowanie i wykonanie odlqczenia
ul.

K.

istniejEcego

I

zneJ

rowu od zbiornika reten

przY

Ciolkowskiego w Bialymstoku:
Likwidacji istnieiqcego rowu (na odcinku ok. 8 mb, od istniejEcego rowu do zbiornika)
Przebudowa czq6ci zbiornika, w obszarze likwidowanego rowu, polegajqca na prz b dowie oraz

1)
2)

5)

profilowaniu dna iskarp, z umocnieniem skarp ptytami betonowymi a2urowymi i
skarp matami bertonitowymi,
Wykonanie rowu, na odcinku od istniejqcego rowu do wlotu do istniejEcej kanaliza
(ok.25 mb), z umocnleniem dna narzutem kamiennym ioblo2eniem skarp darninq,
Wykonanie wlotu rowu do istniejEcej studni kanalizacji deszczowej zlokaliz
drogowym ul. K. Ciofkowskiego, poprzez poziomy osadnik piasku (parametry jak dl
z okratowaniem wlotu.
Rozbi6rka i monta2 istniejqcego ogrodzenia panelowego z istniejqcych element6w,

6)

Monta2 zastawek

3)

4)

SZ

zeln ien ie m

)I

deszczowej

n

Iw

pasre

ED 01.14),

iezbqdnym

zakresie, na dlugodci ok. 10 m,
deszcz

ch, w celu

Wykonanie drena2u z rur (rednicy ok. 160 mm, ulo2onego w kruszywie filtracyj
dtugoSci ok. 12 mb, z wtqczeniem do istniejqcej studni kanalizacji deszczowej.

, o lqcznej

w

istniejEcych wlotach w6d ze zbiornika

do kanal6w

okresowego spiqtrzenia w6d w zbiorniku,

7)

L

2.

Przed

miot zam6wienia obejmuje:

1) Okre5la sie wvmagana ilo6i egzemplarzv poszczeg6lnvch cze(ci dokumentacii:
Projekt budowlany/ zgloszeniowy - po 5 egz.,
Projekty wykonawcze bran2owe - po 2 egz.,

a)
b)
c) Przedmiary rob6t - po 2 egz.,
d) Szczeg6lowe specyfikacle techniczne wykonania i odbioru rob6t - po 1 egz.,
e) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy - 1 egz.,
f) lnformacja BIOZ - 5 egz.,
g) Badania geotechniczne podloza gruntowego - 1 egz.,
h) Wersla elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej wymieniona w lit. a-g opracowana w
programie Microsoft Word, Excel, AutoCADl2 - czqii rysunkowa oraz w plikach
wymagajq zgody Zamawiajqcego) - plyta CD lub DVD 1 szt.

2)

3)
4)

PDF

(inne programy

uzyskanie wszelkich koniecznych material6w do zrealizowania przedmiotu zam6wienia (np. aktualna

mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje, warunki, warunki
zabezpieczenia lub przebudowy element6w infrastruktury technicznej, kolidujqcej z inwestyc.jE (w razie
konieczno(ci opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie
koniecznych rob6t budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami,
wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej izatwierdzonej dokumentacji prolektowej
realiza{a wszystkich rob6t budowlanych wraz

z:

a)

pelnq obslugq geodezyjnq (w tym mapq pojnwentaryzacyjnE w 6 egz. (w tym 2 egz. w kolorze)
z naniesionymi wymiarama obiekt6w i urzqdzei zagospod arowa n ia terenu oraz infrastruktury
technicznej), oraz 1, egz. wwersji elektronicznej.

b)

organizac.jq i zabezpieczeniem budowy oraz czynno6ciami niezbqdnymi do przekazania
inwestycji oraz przekazania pasa drogowego ZatzEdowi Dr6g MieJskich Urzqdu Miejskiego w
Bialymstoku, zapewnieniem ciqglego dostqpu (doj(cia i dojazdu) do budynk6w sEsiadujEcych z
ww. inwestycjq w trakcie lej realizacji,
wyplatq odszkodowari za wszelkie zniszczenia, kt6re powstaly w wyniku wykonywania
przedm iotu umowy,
wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy,
odbudowq poziomej osnowy geodezyjnej lll klasy w zakresie objqtym terenem inwestycji,
n iezbqdnymi badaniami laboratoryjnyml,
sporzqdzeniem dokumentacji powykonawczej,

c)

d)
e)
f)
g)
h) kosztami zajqcia pasa drogowego,
i) odtworzeniem wierzchniej warstwy nawierzchni utwardzonych, humusu oraz zieleni,
j) uporzqdkowaniem terenu po zako6czeniu rob6t,
k) czynno6ciami i przygotowaniem dokument6w niezbqdnych do odbioru kodcowego inwestycji
i oddania obiektu do u2ytkowania wraz z:

. operatem

3.
4.

kolaudacylnym, w tym: komplet aprobat i certyfikat6w na wbudowane materialy,
odwiadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoly badari
isprawdzei podpisane przez kierownika budowy iinspektora nadzoru inwestorskiego
(zagqszczenie gruntu, badanie geotechniczne gruntu itp.),
. zalAcznikami do protokolu odbioru koicowego: wykaz aprobat, protokol6w, itp., tabelE
z iloSciq wybudowanych 6rodk6w trwa'lych, zgodnq z inwentaryzacjq powykonawczq.
Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w programie funkcjonalno-u2ytkowym,
stanowiqcym zalqcznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
Wykonawca powinien zg'losii w trakcie postqpowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzezenia
do tre6ci SIWZ oraz programu funkcjonalno - uzytkowego iwystEpia do zamawiajqcego o ich
rozstrzygniqcie.

5.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiajEcy, w zakresie wszystkich prac (czynno(ci)
dotyczqcych rob6t budowlanych objqtych zam6wieniem wymaga zatrudnienia, przez wykonawcq
(odpowiednio podwykonawc6w oraz dalszych podwykonawc6w), na podstawie umowy o pracq,
os5b wykonujEcych prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby os6b, zamawiajqcy
pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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6.
7.

8.
9.

Wym6g zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy os6b pelniqcych samod
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a takze in
polegajqcych na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami.
Obowiqzki wykonawcy lub podwykonawcy/da lszego podwykonawcy
uregulowane w projekcie umowy (zalqcznik nr 7 do SIWZ).

w tym

te n

e

funkcle

czynn osci

zostaly

za r ste

Zamawiajqcy wymaga udzielenia min.5 - letniej gwarancji na wykonane roboty (okres
podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ).
W pzypadku, gdy w programie funkcjonalno u2ytkowym zawarto odniesie

ranclr

do

-

norm,
referencji

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i syste
technicznych, o kt6rych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawia
oferowanie material6w lub rozwiqzad r6wnowa2nych pod warunkiem, 2e za
parametr6w technicznych nie gorszych od okreslonych w programie funkcjonalno 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno(i za nalezyte zabezpieczenie terenu rob6t i

dopuszcza
uzyska

n

ie

m

powiada

za

wszelkie szkody wyrzqdzone zamawiajEcemu i osobom trzecim.
11. Wykonawca po zako6czeniu rob6t zobowiqzany jest do uporzQdkowania terenu.
Uwaga:

ZamawiajEcy informuje,
na terenie inwestycji.

i

2e przed sporzAdzeniem oferty wykonawca mo2e dokonai

lokalnej

NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSP6LNYM SLOWNIKIEM ZAMoWIE(I (CPV):
7L.32.0O.00-7 - Uslugi in2ynieryjne w zakresie projektowania
45.23.31-.40-2 - Roboty drogowe
45.23.2L.30-Z - Roboty budowlane w zakresie rurociqg6w do odprowadzania wody burzowej

IV.

1.

TERMIN WYKONANIA ZAM6WITruIA:

Wymagany termin realizacji zam6wienia - do 1"2 miesiqcy od dnia podpisania umowy, z za
Etap l: opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie 5 miesiqcy od dnia podpisani
Etap ll: wykonanie robot budowlanych
w terminie 2 miesiecy od dnia uzyskania pr
pozwolenia wodnoprawnego.

ezen tem

-

ego

Uwaga:

2

Wykonawca w ramach realizacji Etapu l, zobowiqzany lest zlo2yi wniosek o wydan
wodnoprawnego
Termin realizacji zamowienia jest to2samy z datq skutecznego zgloszenia zakohczenia

e pozwolen ia
b

dowy wraz

z dosta rczeniem:

1)
2)

3)

4)
5)

oiwiadczenia kierownika budowy, o kt6rym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Pra
dowlane,
poinwentaryzacyjnej
przez
mapy
wydanej
Miejski 06rodek Dokumentacji Geodezyjne
i Kartograficznej w Biatymstoku oraz potwierdzenie geodety o parametrach wbudow n h
elementow,
dokumentacji powykonawczej, o kt6rej mowa w 5 8 ust. 4 pkt 4 prolektu umowy, wz r mowy
stanowi zalqcznik nr 7 do SIWZ,
tywal sig
dowod6w po(wiadczalqcych udzial innego podmiotu (na kt6rego zasoby wykonawca
na zasadach okre6lonych w art. 22a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spelniania wa n 6w udziafu
w postqpowaniu) w realizacji zam6wienia,
dziennika budowy

z

wpisem kierownika budowy o zakodczeniu wszystkich rob6t

WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU
1

konaw
ktorz s eln ia wa ru nki dot
ubie ac 5r
kompetencji lub uprawnied do prowadzenia okreslonej dzialalnoici zawodow
to z odrebnych pzepis6w - nie dotyczy

O udzielen ie zam6wienia mo

1)
2)
3)

ile wynika

sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy
zdolnoSci technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazai:
a) wykonanie, nie wcze(niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skl dan ia ofert
w niniejszym postqpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dziatalnoici jest kr6ts

3

okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegajacej na budowie/przebudowie sieci kanalizacji
deszczowej, wodociqgowej, sanitarnej o wartoSci co najmniej 35 000,00 PLN brutto,

b)

osoby (min. 1) skierowanie do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajqce:

-

Uprawnienia budowlane do proiektowania w rozumieniu ustawy z dnia T lipca 1994

r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 20L9 t. poz. LL86, z p6in. zm.) lub odpowiadajqce
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze(niej obowiqzulqcych przepis6w
albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrqbnych
przepis6w p rawa w specialno(ci
. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
wodociqgowych i kanalizacylnych,

iuzqdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanvmi,

w rozumieniu

ustawy

z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z po2n. zm.)
lub odpowiadalqce im uprawnienia budowiane wydane na podstawie wcze6niej
obowiqzujECych przepis6w albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji
na podstawie odrqbnych przepis6w prawa, w specialno6ci:

.

w

zakresie sieci, instalacji

i

urzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych, przy realizacji co najmniej 1 roboty
budowlanej polega.iEcej na budowie/przebudowie sieci kanalizacli deszczowej,
wodociEgowej, sanitarnej o warto(ci co najmniej 35 000,00 PLN brutto.
instalacyjnej

U2yte okre(lenie ,,budowa", ,,przebudowa" w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Wortolci pieniqine wskazone w dokumentdch, mojqce no celu wykazonie spelnionio przez wykonowc6w
worunk6w udziolu w postqpowoniu dotyczqcych sytuocji ekonomicznej lub finansowej oroz posiodonio
dotwiadczenio podone w wolutoch obcych, zomowiojqcy przeliczy no zlote polskie wg lredniego kursu
wolut NBP z dnio opublikowonio ogloszenio o niniejszym postepowdniu w Biuletynie Zom6wieh
Publicznych.

2.

ZASTRZEzENIE:

1)
2)

Zamawiajqcy dopuszcza lqczenie uprawnied wskazanych powy2ej przez lednq osobq,
zamawiajqcy do USZCZA wskazanie os6b posiadalqcych jednocze6nie uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnoSci,

3)

Do6wiadczenie wykonawcy i os6b bqdzie uznawane, gdy wykonawca wyka2e roboty zakohczone

VI. PODSTAWYWYKLUCZENIA:
1. Z postqpowania wyklucza siq wykonawc6w w przypadkach okreSlonych w art. 24 ust. L ustawy Pzp.

2.

VII.

Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU, WYKONAWCA SKTADA

1.
2.

O6wiadczenie wstqpne wykonawcy

-

.

DO OFERTY:

na lub wg zal. nr 2 do SIWZ.

Dokumenty, w szczeg6lnoSci zobowiQzania, innych podmiot6w do oddania mu do dyspozycli
niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia, o kt6rych mowa w rozdz. Xl pkt 2 ppkt 3
(na lub wg zat. nr 6 do SIWZ) - je2eli dotyczy.

VIII.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W, SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCq W POSTEPOWANIU,
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO,W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA
W ART. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - dotyczy oferty ocenionej najwyzel

1.

Wykonawca sklada:

-

odpis z wta5ciwego rejestru lub z centralne.j ewidencji iinformacji o dzialalno(ci gospodarczej,
je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt l ustawy Pzp;

(w przypodku wykonowcy

ilub

w

polskim Krdjowym Rejestrze Sqdowym
polskiei
Centrolnej Ewidencji i hformocji o Dzialolnolci Gospodorczej, zomowiojqcy dlo potwier+enio broku
podstow wykluczenio no podstowie ort. 24 ust.5 pkt 7 ustowy Pzp, skorzysto z dokument6w lnojdujqcych
siq w og6lnie dostqpnych bozoch donych).

2.

zorejestrowonego

Dokumenty podmiotdw zagranicznych:

1)

je2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskaej,
zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1- sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub mielsce zamieszkania, potwierdzajqce, 2e nie
otwarto jego likwidacji ani nle ogloszono upadlo5ci - wystawiony nie wcze6niej ni2 6 miesiqcy przed
uplywem terminu skladania ofert;

2)

)e2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o ktorych mowa powyzej,
zastqpuje siq je dokumentem, zawierajqcym odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o(wiadczenie osoby,
kt6rel dokument mial dotyczyi, zlo2one przed notariuszem lub przed organem sqdowym,
adm inistracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym
ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcze5niej niZ 6 miesiqcy przed uptywem terminu skladania ofert.

W przypadku wqtpliwo(ci co do tre(ci dokumentu zlo2onego przez wykonawcq, zamawiajqcy moze
zwr6cii siq do wla6ciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych
informacji dotyczqcych tego doku mentu.

3.

IX.

ZamawiajEcy 2qda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolno(ciach lub sytuacj i innych podmiot6w
na zasadach okre6lonych w arl.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt 2 stosuje siq odpowiednio.

WYKAZ OSWIADCZE( LUB DOKUMENT6W, SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEAVANIE

ZAMAW|A]ACEGO W CELU POTWTERDZENTA OKOLICZNOSCT, O Kr6RyCH MOWA W ART. 25 ust. 1 pkt 1

ustawy @otyczy oferty ocenionej nojwyiej\l

1.

W zakresie warunku dotyczqcego zdolnoici technicznej lub zawodowej:
1) wvkaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzia'lalnoici jest kr6tszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartoici, daty, mie.jsca wykonania ipodmiotow, na rzecz kt6rych
roboty te zostaly wykonane (na lub wg zalqcznika nr 3 do SIWZ), z za'taczeniem dowodow
okre(lajqcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nale2ycie, w szczeg6lno6ci informacji

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukoriczone, Wzy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bqd2 inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a je2eli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaa tych dokument6w -

o tym czy roboty zostaly wykonane

2)

inne doku menty;
wvkaz os5b, skierowan ych przez wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego, w szczegolno6ci
odpowiedzia Inych za (wiadczenie ustug lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich uprawnied ido(wiadczenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia

publicznego, a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynno(ci oraz informacjq
do dysponowania tymi osobami (na lub wg zalqcznika nr 4 do SIWZ).

o

podstawie

X.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI O KT6RYCH MOWA W ART. 25 ust.1 pkt 2

ustawy (oferta oceniana najwyiejl - nie dotyczy.
INNE DOKUMENry - niewymienione w rozdziatach Vll-X

xt

W przvpadku wykonawc6w ws p6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, w celu potwierdzenia,
2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu, zobowiqzany

1

test zlo2yi:
1) o6wiadczenie, o kt6rym mowa w rozdz. Vll pkt 1SIWZ, czyli o6wiadczenie wstqpne (na lub wg
zafqcznika nr 2 do SIWZ) - sk'tada ka2dv z wvkonawc6w - do oferty,

2)

dokument, o kt6rym mowa w rozdz. Vlll pkt
zamawia.iqcego ( ofe rto ocen io na n ojwy 2ej ),

I

S|WZ - sklada ka2dv z wvkonawc6w

-

na wezwanie

3)

dokumenty, o kt6rych mowa w rozdz. lX SIWZ - sklada odpowiednio Wvkonawca, kt6ry wykazule
spelnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V SIWZ - na
wezwan ie zamawiajqcego ( of e rto o ce n i on o n ojwy Zej ) ;
onawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu
2.W rz adku d
polega na zasobach innych podmiot6w, zobowiEzany jest:

1)

zamie6ci6 informacje o tych podmiotach we wstqpnym o(wiadczeniu wykonawcy, skladanym
na podstawie art.25a ust.l ustawy Pzp, dotyczqcym spelnienia warunkow udziatu w postepowantu
i niepodlegania wykluczeniu - w zalqczniku nr 2 do SIWZ,

2)

zloiyt oSwiadczenie,

3)

2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje siq w niniejszym
postqpowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania - w zalqczniku nr 2 do SIWZ,
zto2yi dokumenty, w szczeg6lno(ci zobowiazanie innvch podmiot6w do oddania mu do dyspozycji
niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg zal. nr 6 do SIWZ), kt6re okreila
w szczeg6lnoici
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy wykonywaniu

c)
d)

zam6wienia publicznego;
zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu
w postgpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolno(ci dotyczq.

3.

4.

5.

XII.

W

do warunk6w dotyczqcych

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSli podmioty te zrealizuja
roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoici sE wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada
solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqza'l siq do udostepnienia zasob6w, za szkodq poniesionq przez
zamawiajqcego powstatE wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie
zasob6w nie ponosi winy. - nie dotyczy
Wykonawca, w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia ka2dy z
wykonawc6w, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje zamawia.jqcemu o(wiadczenie o przynale2no6ci lub braku przynale2noici do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, ktorzy
zto2yli oferty w postepowaniu - zalqcznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku przynale2noSci do tej samel grupy kapitalowej wykonawca moie zlozye wraz
z o(wiadczeniem dokumenty, bqdl informacje potwierdzajqce, 2e powiqzania z innym wykonawcE
nie prowadzq do zakl6cenia konkurencjiw postepowaniu o udzielenie zam6wienia.
UWAGA:

odniesieniu

PODWYKONAWCY

Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie czq6ci zam6wienia podwykonawcy

6

1)

ZamawiajEcy iqda wskazania przez wykonawcq czQ6ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza
powierzyi podwykonawcom i podania przez wykonawcq firm podwykonawc5w.

2)

Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powolywal siq, na zasadach okre6lonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnianra

3)
x

warunk6w udziatu w postqpowaniu, o kt6rych mowa w rozdziale V SIWZ, wykonawca jest
obowiqzany wykazai zamawiajECemu, i2 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca
powotywa'lsiq w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.
W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyi realizacjq czQsci zam6wienia podwykonawcom
zastosowanie majq odpowiednie postanowienia okre(lone w projekcie umowy.

sPos6B PoRozuMtEWANtA

t

StE ZAMAWTAJACEGO Z WYKONAWCAMT:

1. W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami
odbywa siq za podrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
- Prawo pocztowe, osobiScie, za po6rednictwem posladca, faksu lub drogq elektronicznE (e-mail):

r.

adres do korespondencii:
UrzAd Miejski w Biaiymstoku
Zarzqd D16g Miejskich,
ul. Skladowa 11, 15-399 Biatystok,
pok6j nr 205 (sekretariat), faks: 85 869 6700,
e-mail: zdm@um.bialvstok.pl

2.

)eieli zamawiajEcy lub wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogq elektronicznq, ka2da ze stron na zqdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt
ich otrzyman ia.

3.

4.
XIV.

Wykonawca mo2e zwracai siq do zamawiajEcego o wyja6nienia dotyczqce treici SIWZ. Zamawia.lqcy
zgodnie z art. 38 ust. l pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyjainieh nie p62niej ni2 na 2 dni przed uplywem
terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e zapytanie wptynqto do zamawiajEcego nie p6lniej
ni2 do kodca dnia, w kt6rym uptywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Tre6i zapytari
wraz z wyla5nieniami zamawiajEcy zamie6ci na stronie internetowej www. bip bia lvstok. pl
W uzasadnionych przypadkach, przed up'tywem terminu skladania ofert, zamawiajqcy mo2e zmienic
tre6i SIWZ. DokonanE zmaanq treici SIWZ zamawiajqcy udostqpnia na stronie internetowej.

WYMAGAN IA DOryCZACE WADIUM

lanawiajEcy nie wyrraga wniesierra wadrum

XV.

1.

2.
XVI.

1.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwiEzany ofertE do uptywu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
Bieg terminu zwiqzania ofertE rozpoczyna siq wraz z uptywem termanu skladania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy - zal. nr 1 do Slwz,
2) zestawienie koszt6w zadania - zalacznik nr 14 do SIWZ
3) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy uprawnienie do podpisania oferty,
4) oiwiadczenie wstQpne wykonawcy - zal. nr 2 do SlWz;

5)

2.

dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lno(ci zobowiazanie (je2eli wykonowco, dla wykozonio
spelnienio worunk6w udziolu w postqpowoniu, polego no zosoboch innego podmiotu) - na lub wg
zal. nr 6 do SIWZ oraz dokument VO otwierdza ta ce 2e osoba n od ISU ca nrn te sze zobowi zante
iest up rawniona do dzialania w imieniu inneso podmiotu
Wykonawcy muszq przedstawii tre6i oferty odpowiadalqcq tredci Specyfikacli lstotnych Warunk6w
Zam6wienia.

3.
4.
5.
6.

Wykonawca ma prawo zlozya tylko jedna oferte.

napisana w jqzyku polskim, czytelnE technikE oraz podpisana przez osobq
upowa2nionq do reprezentowania wykonawcy na zewnEtrz i zaciqgania zobowiEzai w wysoko:ici
odpowiadajqcej cenie oferty.
Formularz ofertowy, zestawienie koszt6w zadania oraz oswiadczenie wstqpne sklada siq pod rygorem
niewa2nosci w formie pisemnej opatn onej wlasnorqcznym podpisem.
Pelnomocnictwo dotyczqce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa dotyczqce innych
podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym zobowiqzania) dotyczqcych tego podmiotu, powinny
byi dolqczone do oferty, o ile upowa2nienaa nae wynikajQ z innych dokument6w skladanych
w postepowaniu. Pelnomocnictwa powinny byi przedstawione w formie oryginalu lub notarialnie

Oferta powinna

byi

poSwiadczonel kopii.

Dokumenty i oSwiadczenia skladane przez Wykonawcq na wezwanie ZamawiajEcego w celu
potwierdzenia okoliczno6ci, o k6rych mowa w art. 25 ust. 1. dotyczqce Wykonawcy, o6wiadczenie
o pzynale2no(ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art.24
ust. l pkt 23 ustawy Pzp, skladane sa w oryginale lub kopii p o6wiadczonei za zqodnoii z oryginalem
8. Po5wiadczenia za zgodno56 z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt6rego
zdolno(ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie
zam6wienia publicznego albo podwykonawca fie2eli dotyczy), w zakresie dokument6w lub odwiadczeri,
ktore kazdego z nich dotyczq.
9. Poiwiadczenie za zgodno66 z oryginalem nastqpule przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oSwiadczenia, sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnorqcznym podpisem.
10. Wszelkie poprawki Iub zmiany w tek6cie oferty muszE byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq
pod pisulECE ofertq.
11. Ofertq naleiy zloiyi w jednej kopercie oznakowanej nazwq wykonawcy oraz zaadresowanej

7.

i podpisanej w sposob nastqpujqcy
Urzad Miejski w Bialymstoku,
Biuro Zam6wierrr Publicznych
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok

Oferta w postqpowaniu ra:
,,Zaprojektowanie i wykonanie odlqczenia istniejEcego rowu
od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciolkowskiego w Bialymstoku"
t\ie otwierac przed dniem: .19.,..91....2o2o r. do eodz. h.:..15

12. Wykonawca mo2e przed uptywem terminu do skladania ofert wprowadzii zmiany lub wycofai zto2ona
przez siebie ofertq.
13. Oferty, oraz wszelkie o6wiadczenia i za(wiadczenia dolqczone do niej sQ jawne w trybie art. 96 ust. 3
ustawy Pzp, z wyjEtkiem informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ji, a Wykonawca skladajqc ofertq zastrzeg'l w odniesieniu do tych
informacji, 2e nie mogE byi one udostqpnione oraz wykazal, i2 zastrze2one informacje stanowiE
tajemnicq przedsiqbiorstwa. lnformacje zastrze20ne powinny byi w spos6b trwaly oddzielone
roznaczone ako cz sc nre awna ofe
Uwaga:

Wykonawca zastrzegajEc tajemnicq przedsiebiorstwa zobowiqzany jest wykazai, tzn. udowodnii
w zlozonej ofercie, i2 zastrze2one informacje stanowiE tajemnicQ przedsiqbiorstwa, np. poprzez
zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w. Samo zabezpieczenie informacji poprzez
wloienie do oddzielnej koperty i oznaczenie jako czq6i niejawna oferty nie jest wystarczajEce
do uznania przez zamawiajQcego, 2e wykonawca wykazal dzialania jakie podjql w celu zachowania
poufnoSci.
1,4

Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem oferty.

15 Skladanie

ofert przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq

wsp6lnik6w sp6lki cywilnej oraz konsorcjum):

8

o

udzielenie zam6wienia (dotyczy

1)

2)

wykonawcy mogA wsp6lnie ubiegai sie o zam6wienie publiczne. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego
(pelnomocnictwo nale2y dolqczyi do oferty).
dokument pelnomocnictwa okre(lajqcy jego zakres powinien by6 przedlo2ony w oryginale lub kopii
potwierdzonej za tgodnoi( z oryginalem przez notariusza i podpisany przez mocodawcq (osobq
fizycznq lub osoby reprezentujqce osobq prawnq).

XVII

3)

wszelka korespondencja orcz rozliczenia dokonywane bqdq wylqcznie z podmiotem wystepujqcym
jako reprezentant pozostatych - pe'lnomocnikiem.

4)

wypelniajqc formularz ofertowy oraz inne dokumenty powolujqce siq na,,wykonawcq"
w miejscu,,nazwa iadres wykonawcy" nale2y wpisai dane dotyczEce wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie.

5)

wykonawcy ponoszq solidarnE

powiedzialno(i za wykonanie umowy.

MIE]SCE ORAZ TERMIN SKIADANIA I OTWARCIA OFERT

1

UWAGA: Z uwagi na ogloszony stan epidemii, ZamawiajEcy preferuje przeslanie ofert za pofrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, na adres
Urzqdu M iejskiego w Biatymstoku, Biuro Zam6wieri Publicznych, ul. Slonimska t, Ao aniafr./Q-A2020 r. do
godzl-0-:.Q0

2
3

Dorqczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazanego wy2ej nie lest r6wnoznaczne ze z'lozeniem oferty w
spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiajqcego po terminie zostanA Wykonawcy zw16cone.
Otwarcie ofert nastqpi w sali nr 10 Urzqdu Miejskiego w Baafymstoku, ul. Stonimska 1j transmisja oniine
z otwarcia ofert bqdzie dostqpna w Aniut9./Ql/2020 r. od godz.'t11..:h. na stronie:
https://www.youtube.com/channel/UCnDEoMRWKfrszoHLHM9KM5g

4.

Otwarcie ofert jestjawne. Bezpo5rednio przed otwarciem ofert zamawiajqcy poda kwote, jakq zamierza
ptzeznaczyc na

xv

od

sf ina

nsowan ie zamowienia.

5.

Po otwarciu

6.

oferta jest otwierana, a tak2e informacje dotyczqce ceny oferty oraz pozostalych kryteri6w oceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajEcy zamieszcza na stronie internetowej informacje, o kt6rych
mowa w pkt 5 oraz informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zam6wienia.

t

1

ofert podaje siq imiq inazwisko, nazwq (firmq) oraz adres (siedzibq) Wykonawcy, kt6rego

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty powinna obejmowai pelny zakres prac projektowych

irob6t budowlanych okre(lonych w

rozdziale lll SIWZ iuwzglqdniai wszystkie koszty zwiEzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia zgodnie z dokumentacjq przetargowq i programem funkcjonalno - u2ytkowym, w tym:
1) zapewnienia pefnej obslugi geodezyjnej (w tym sporzEdzenie inwentaryzacji powykonawczej
po 6 egz., w tym po 2 w kolorze oraz l egzemplarz w wersji elektronicznej) wraz z zestawieniem

dlugo5ci

i

powierzchni zrealizowanych element6w infrastruktury technicznej

z

podziatem na

poszczeg6lne pasy drogowe,

2)

i zabezpieczenia budowy oraz czynnosci nlezbqdne do przekazania inwestycji,
a takze przekazanie pasa drogowego Zarzqdowi Dr6g Miejskich Urzqdu Miejskiego
organizacji

w
4
5

6

Biatymstoku, zapewnienie ciqgtego dostqpu (do1(cia idojazdu) do budynk6w sqsiadujqcych
z ww. inwestycjq w trakcie jej realizacji;
wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy;
odbudowy poziomej osnowy geodezyjnej lll klasy w zakresie objqtym terenem inwestycji;
wykonania niezbqdnych badari laboratoryjnych;
sporzqdzenia dokumentacji powykonawczej - 2 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji niezbqdnej
do zgloszenia zakoiczenia budowy do wlaSciwego Nadzoru Budowlanego);

7)

przygotowania wymaganych dokument6w oraz przeprowadzenie pomiar6w, p16b,
i czynno(ci niezbqdnych do odbioru inwestycji;

8)

poniesienia koszt6w zwiEzanych z zajqciem pasa drogowego;

badai

9)

odtworzenia wierzchniej warstwy nawierzchniutwardzonych, humusu oraz zieleni;
10) uporzqdkowania terenu po zakoriczeniu rob6t;
11) koszty wytqczenia sieci na czas prowadzenia rob6t wraz z wykonaniem czasowych obej5i
(je5li nie zostalo u.,qte w kosztorysie dane.j bran2y) -,,bajpasy";
12) rozbi6rkq iodtworzenie element6w zagospodarowan ia terenu niezbqdnych do czasowego zajqcia;
13) koszty nadzo16w gesto16w sieci wynikajqce z warunk6w technicznych;

2.

Cena oferty stanowii bedzie ostateczne wynagrodzenie wykonawcy obejmujace opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowel i budowq wszystkich niezbqdnych element6w zam6wienra cena ryczattowa oferty - musi obejmowai pelen zakres uslug i robot budowlanych, okre6lonych w
rozdziale lll SIWZ lzatqczonym programem funkcjonalno - u2ytkowym - zalqcznik nr 8 do SIWZ oraz
uwzglqdniai koszty wszystkich dzialai koniecznych do wykonania przedmiotu zam6wienia niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych (wiadczed oraz ponoszonych przez wykonawcq koszt6w ich

3.

realizacji. Wykonawca nie bqdzie m6gt 2qdai podwy2szenaa wynagrodzenia, chocia2by w czasie zawarcia
umowy nie mo2na by'lo przewidziet rozmiaru lub koszt6w tych rob6t i innych (wiadczed. Za ustalenie
ilo6ci rob6t i innych (wiadczeri oraz spos6b przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego
wynagrodzenia ryczaltowego odpowiada wylqcznie wykonawca.
W wyniku nieuwzglqdnienia okolicznoici, kt6re mogq wplynqi na ceng zam6wienia, wykonawca ponosii

4.

z przedmiotem zam6wienia, sprawdzenie warunk6w jego wykonania, zapoznanie siq z terenem przed
realizacjq obiektu w celu skalkulowania ceny oferty z nale2ytq staranno(ciq.
Wykonawca winien zglosii w trakcie postqpowania przetargowego wszelkie zauwa2one blqdy, pomylki,

bqdzie skutki b'lqd6w

5.
6.
7.
8.

9.

w

ofercie. Wykonawcy zaleca siq bardzo szczeg6lowe zapoznanie

siq

rozbie2noSci iwystEpii do zarnawiajqcego o ich rozstrzygn iqcie.
Cena oferty ma by6 wyra2ona w zlotych polskich brutto z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po pzecinku
z uwzglqdnieniem nale2nego podatku VAT.

Dla por6wnania ofert zam6wienia Zamawiajacy przyjmie cene brutto okre(lonq w formularzu
ofertowym wyliczonq w oparciu o cenq netto powiqkszonq o nale2ny podatek VAT (zalqcznik
nr 1do SIWZ).
Ceny nale2y podai po matematycznym zaokragleniu (tj. 5 i powyzej 5 - w g6rq; poni2ej 5 -w d6l)
do dw6ch miejsc po przecinku.
Je2eli zlo2ona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bqdzie do powstania u zamawiajEcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisama o podatku od towarow i uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w iuslug, kt6ry mialby obowiqzek
rozliczy{ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, informuje zamawiajEcego, czy wyb6r
oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiajEcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq
(rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub (wiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz
wskazujqc ich warto(6 bez kwoty podatku.
W celu okre5lenia ceny ofertowej za przedmiot zam6wienia Wykonawca winien opracowai zestawienie

koszt6w zadania, kt6re winno byd sporzqdzone zgodnie z zalqcznikiem nr 1A, do SlWz
i obejmowai koszty, o kt6rych mowa w pkt 1 ppkt. 1)+13) oraz koszty zwiQzane z realizacjq rob6t
polegajqcych na wykonaniu wszystkich niezbqdnych element6w zam6wienia.

XIX.

L.

OPIS KRYTERI6W I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawia.jqcy bqdzie siq kierowal nastgpujEcymi kryteriami oceny ofert
i ich znaczeniem:

ofertowa - 60%
okres gwarancji - 20%
doSwiadczenie osoby - 20%
cena

gdzie 1%=1

pkt
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1)

ocena ofert w kMerium,,cena ofertowa" nastEpi wg nastqpujqcego wzoru

.ctnin
t;
J'6epkt
gd zie:

f,*1- - najni2sza cena spo5r6d ofert nieodrzuconych
co- cena oferty bada nej
Oferta mo2e uzyskai w zakresie kryterium ceny maksymalnq ilo(i 60 punkt6w

2)

ocena ofert w kryterium ,,okres gwarancji" wg nastqpujqcego sposobu

5lat - 0pkt
6lat -10pkt

-

7lat -20pkt

Za kryterium ,,okres gwarancji" Wykonawca moZe otrzymai maksymalnie 20 pkt.

3)

ocena ofert w kryterium ,,doiwiadczenie osoby" dotyczy doSwiadczenia osoby (do pelnienia funkcji
kierownika budowy), posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno(ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociEgowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadalqce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczedniej obowiqzujqcych przepis6w albo uprawnionej do sprawowanra
samodzielnej funkcji na podstawie odrqbnych przepis6w prawa skierowanej do realizacji
zam6wienia, kt6ra pelnila funkcjq kierownika budowy lub kierownika rob6t budowlanych przy
realizacji co nalmniej l roboty budowlanej polegalAcej na budowie/przebudowie sleci kanalizacji
deszczowej, wodociqgowej, sanitarnej o warto(ci co na.jmniej 35 000,00 PLN brutto, wg
nastqpujqcej formuty:

- l robota budowlana - 0pkt
- 2 roboty budowlane - 10 pkt
- 3 roboty budowlane - 20 pkt
Wykonawca wska2e w formularzu ofertowym imiq i nazwisko osoby skierowanej do realizacli
zam6wienia, nazwq posiadanych przez niq uprawnieri budowlanych, ilo(i i nazwy zada6, zakres

przedmiotowy

i

wart06i rob6t budowlanych polegalqcych na budowie/przebudowie

sieci
uczestniczyta wskazana

kanalizacji deszczowej, wodociEgowej, sanitarnej w realizacji kt6rych
osoba Uako kierownik budowy lub kierownik rob6t budowlanych), a tak2e nazwy podmiotow, na
rzecz ktorych wskazane roboty zostaly zrealizowane.
Za

2.

kyerium

,,do5wiadczenie osoby" oferta mo2e uzyskat maksymalnq iloSi 20 punkt6w.

Za oferte naikorzvstnieisza w danei czesci uznana zostanie oferta z naikorzvstnieiszym bilansem cenv

i

pozostalvch krvteri6w, obliczonvm wedlug pona2szego wzoru:

W"1

: L**

L?t+ L?"

gdzie:

il/oy- warto56 oferty
f,pr- ilo5i punkt6w za kryterium:cena ofertowa,
log- ilo(i punkt6w za kryterium: okres gwarancji,

L--ilo5i

3.
4.

punkt6w za kryterium: dodwiadczenie osoby

llo66 punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach zostanie matematycznie zaokraglona do dw6ch miejsc
po pzecinku (tj.5 ipowy2ej 5-wg6rq; poni2ej 5 - w dol).
Je2eli nie bqdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwje lub wigcej ofert bqdzie
przedstawiato taki sam bilans ceny oraz pozostaiych kryteri6w, zamawiajqcy spo616d tych ofert wybierze

11

5.
6.
7.
XX.

1.

ofertq z niiszE cena, a w przypadku gdy wykonawcy zto2yli oferty w takiej samej cenie - zamawiaiEcy
wezwie do zlo2enia dodatkowych ofert cenowych.
W toku oceny ofert zamawiajQcy mo2e 24dai od wykonawcy wyja(nieri dotyczqcych tresci z'lo2onej
oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miqdzy zamawiajqcym a wykonawcq, dotyczEcych zlo2onej
oferty oraz, z zastrzeieniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakichkolwiek zmian
w jel tre6ci.
Zamawiajqcy poprawia w tekscie oferty omylki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwlocznie
zawiadamaajEc o tym wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAE DOPEINIONE PO VVYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO.

ZamawiajEcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zam6wied publicznych oraz SIWZ i zostala oceniona jako
n

2.
3.
4.

ajkorzystn iejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

ZamawialEcy przeSle faxem lub pocztA elektronicznq zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
wykonawcom, kt6rzy ubiegali siq o zam6wienie.
Zamawia.iqcy mo2e 2qdai od wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana umowy regulu.lqcej
wsp6tpracq podmiot6w wystqpujqcych wsp6lnie.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, kt6rego oferta zostala uznana za najkorzystniejszA, przed
podpisaniem umowy:

1)
2)
3)
4)

XXI.

wniesienia zabezpieczenia nale2ytegowykonania umowy,
przedto2enia zestawienia koszt6w zadania (wg. zalqcznika nr 14 do umowy),
dostarczenia zaakceptowanego wzoru karty gwarancylnel (zalqcznik nr 2 do umowy),
dostarczenia kopii oplaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajEcego,
2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej (deliktowej i kontraktowej)
w zakresie prowadzonej dziatalno5ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia, na kwote nie mniejszq
ni2 cena ofertowa brutto ina okres realizacji przedmiotu zam6wienia. W przypadku posiadania
ubezpieczenia na okres kr6tszy ni2 termin realizacji zam6wienia - zobowiEzanie do przedlu2enia
polisy do czasu zakonczenia zamowienia.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANTA UMOWY.

1.

ZamawiajEcy bqdzie 2qdai

2.

wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w wysokodci 5 % ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy mo2e byi wniesione w nastqpujqcych formach:

1)
2)

3.

najkotzystniejsza,

pieniEdzu,

porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno6ciowo - kredytowej,
z

3)
4l
5)

od wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako

tym 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiEzaniem pieniqZnym,
gwarancjachbankowych,

gwarancjachubezpieczeniowych,
porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w aTt. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia
9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczoici.
Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy wnoszone w formie pienie2nej zostanie wniesione
na wskazany rachunek bankowy zamawiajqcego.

4.

W przypadku skladania przez wykonawcq zabezpieczenia w formie gwarancji (lub porqczed), gwarancja
(lub porqczenie) powinna byi sporzqdzona zgodnie z obowiqzujEcym prawem iwinna zawierai
nastepujqce elementy:
1) nazwq dalEcego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwaranc,i (zamawiaiqcego), gwaranta (banku
lub instytuc.ii ubezpieczeniowej udzielajqcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okre6len ie wierzytelno6ci, kt6ra ma byi zabezpieczona gwa rancjq (zg. z art. L47 ust.2 ustawy Pzp),
3) kwotq gwarancli,
4) termin wa2no(ci gwarancji (obejmujqcy wykonanie zam6wienia i okres rqkojmi),
1)

5)

bezwarunkowe i nieodwolalne zobowiEzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwaranc.ii na pierwsze
pisem ne 2qdanie zamawiajQcego,

6)
7)

5.
6.

7.

XXII.
1,

2

zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
okre(lenie miejsca rozstrzygania spor6w w sqdzie wla6ciwym dla siedziby zamawiajqcego.
Na wniosek wykonawcy wadium wniesione w pieniqdzu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia
nale2ytego wykonan ia umowy.
ZamawiaJacy zwr6ci 7Oo/o kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia
iuznania przez zamawiajqcego za nale2ycie wykonane (na podstawie protokotu odbioru kodcowego).
Pozostale 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczef, z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwr6cone nie p6iniej, ni2 w 15. dniu po upiywie okresu rqkojmi za wady.
Wszelkie spory dotyczEce wniesienia zabezpieczenia strony poddadzq rozstrzygniqciu zgodnie
z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz poddadzq kompetencji sEdu powszechnego wla6ciwego
dla siedziby Zamawia.lQcego.
SRoDKt ocHRoNY PRAWNU

Srodki ochrony prawnej, przyslugujq Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial
interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponie(i szkodq w wyniku naruszenia przez
Zamawia.jEcego przepis6w ustawy, a wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwolanie - zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp.

1)

Odwotanie przyslugule wylqcznie wobec czynnodci:
a) okre(lenia warunk6w udziatu w postqpowaniu;
b) wykluczenia odwotujqcego z postepowania o udzielenie zam6wienia;
od rzucen ia oferty odwolujEcego;
d) opisu przedmiotu zam6wienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwolanie powinno wskazywai czynno6i lub zaniechanie czynno(ci zamawiajEcego, kt6rej zarzuca
siq niezgodno(i z przepisami ustawy, zawaerai zwiqzle przedstawienie zarzut6w, okreSlai 2qdanie
oraz wskazywai okoliczno(ci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowei albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorqcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

c)

2)

3)

elektron icznym.

4)

5)

Odwolujqcy przesyla kopiq odwolania zamawiajqcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki spos6b, aby m6gt on zapoznai siq z jego tre6ciE przed uptywem tego terminu.
Domniemywa siq, i2 zamawiajEcy m6gl zapoznai siq z tre(ciq odwolania przed uplywem terminu
do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii nastEpilo przed uptywem terminu do.lego wnaesienia
przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwolania;
a) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoici zamawiajqcego stanowiacej
podstawq jego wniesienia - jeieli zostaty przeslane w spos6b okrellony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - je2eli zostaly przeslane w inny spos6b,
b) wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowiei specyfikacji istotnych warunkow
zam5wienia, wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie
internetowej,
c) wobec czynnoSci innych ni2 okreSlone w lit. a i lit. b wnosi siq w terminie 5 dni od dnia,
w ktdrym powzigto lub przy zachowaniu nale2ytej starannoSci mo2na bylo powziqi wiadomosc

d)

o okoliczno6ciach stanowiEcych podstawe jego wniesienia,
je2eli Zamawia.iEcy nie przeslal wykonawry zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystn ieJszei

odwolanie wnosi siQ w terminie;
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wiefi Publicznych ogloszenia o udzieleniu

-

zam6wienia,
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- 1 miesiEca od dnia zawarcia

umowy, jezeli ZamawiajEcy nie zamieicil

w

Biuletynie

Zam6wieri Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowrenia.

6)

Szczeg6lowe zasady postqpowania po wniesieniu odwolania okreilajq stosowne przepisy Dzialu
Vl Rozdzialu 2 ustawy Pzp.

7)

3.

Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai
ZamawiajQcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno(ci podjqte.i przez niego lub zaniechania
czynno6ci, do kt6rej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie
na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.
Skarga do sqdu - zgodnie z przepisami art. 198a - 1989 ustawy Pzp

L)

Na orzeczenie Krajowej lzby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postqpowania
odwotawczego przysluguje skarga do sqdu.

2)

Skargq wnosi siq do sqdu okrqgowego wla6ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawia.iqcego. Skargq wnosi siq za poSrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dniod dnia
dorqczenia orzeczenia lzby, przesylajEc jednocze6nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zto2enie skargi
w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -

Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne

xxlt.
1.
2

XXIV.
XXV.

2.
4.
5.
6.
7.
XXVII.

.iej wniesieniem.

PROJEKT UMOWY

Wykonawca, kt6ry przedstawit najkorzystnie.isza ofertq, bqdzie zobowiqzany do podpisania umowy
zgodnie z zafqczonym projektem umowy stanowiEcym zal. nr 7 do SIWZ.
Zlo2enie oferty jest r6wnowa2ne z petnq akceptacjq umowy przez Wykonawcq.
ZAMAWIA]ACY NIE DOPUSZCZA SKtADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA SKtADANIA OFERT CZESCIOWYCH.

)O(VI. ZAMAWIAJ{CY

1.

z

NIE PRZEWIDUJE:

Zawarcia umowy ramowej.
Zam6wieri polegajqcych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych,
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zaliczek dla wykonawc6w.
Rozliczeri w walutach obcych.
Aukcji elektronicznej.
Zwtolu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
KTAUZULA INFORMACY]NA WYN IKA,IACA

Z PRZEPIS6W

o kt6rych mowa w art.
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ROZPORZADZENIA PARLAMENTU

EUROPEISKTEGO I RADY (UE) 201-6/679 Z DN|A 27 KW|ETNTA 2016 R. W SPRAW|E OCHRONY

0568

FIZYCZNYCH W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO
PRZEPTYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46AVE

Zgodnie z art. 13 ust. 1i2
rozporzQdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. L sprost. Dz. Urz. UE Ll27 s.2
2 201.8 t.1. dalej ,,RODO", informujg, 2e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystokj
osobowych

2)
3)
4)

Dane kontaktowe do lnspektora Ochrony Danych: Urzqd Mielski w Biatymstoku, ul. Slonimska 1,
15-950 Biatystok, tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialvstok. pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawae art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym
z prowadzeniem niniejszego postqpowania;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostepniona zostanie
dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
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5)

Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane przez okres wynikajAcy z przepisow prawa dotyczqcych
arch iwizacji;

6)

obowiazek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana dotyczacych
okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, konsekwencje niepodania okreilonych danych

jest wymogiem ustawowym
wynikaja z ustawy Pzp;

7) w

do

Pani/Pana danych osobowych decyzje
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)

odniesieniu

posiada

Pan

nie bqdA podeimowane w

sposob

i/Pan:

a)
b)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z tego prawa nie moZe skutkowai zmianq wynaku postqpowania, zmianq postanowaeh umowy,
ora2 nie mo2e naruszai integralnoSci protokoiu ijego zalqcznik6w),

c)

na podstawie art. L8 RODO prawo 2Edania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze 6rodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznei lub prawnej, lub z uwagi na waine wzglqdy interesu publicznego UE lub paristwa

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

czlonkowskiego),
2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

9)

XXVIII.

nie przyslugu.ie Pani/Panu:

a)
b)

w zwiqzku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO,

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy2
podstawE prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KOI(ICOWE

W sprawach

nieuregulowanych

w

Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie majE

przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

ENTA MIASTA

Pt'zentyslotu Tuchlirisk

sPrs

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

zAr4czNrKow Do srwz
formularz ofertowy - zalqcznik nr 1,
zestawienie koszt6w zadania -zalqczfik nr 1A,
o(wiadczenie wstepne wykonawcy - 2alecznik nr 2,
wyka2 rob6t budowlanych - zalqcznlk nr 3,
wykaz osdb

-

zalac2nik

nr4,

informacja dotyczqca przynale2noSci/lub nie do Srupy kapitalowej- zalecznik nr 5,
w26r zobowiqzania annego podmiotu -2alqcznik nr 6,
projek umowy - zalacznik nr 7,
proSram funkcjonalno u2ytkowy - zalqcznik nr 8,
wytyczne do projektowania zalqcznik nr 9.
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